
A maior parte das emendas à proposta de reforma da Previdência busca beneficiar corporações. Com o lobby 
mais forte dentro do Congresso, servidores conseguiram articular propostas para aliviar regras para todos os 
funcionários públicos ou até mesmo para carreiras específicas. A Folha analisou cerca de 200 das 277 emendas 
à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma da Previdência. Pedidos para suavizar as regras de 
aposentadorias propostas pelo governo para o setor de segurança pública foram recorrentes, até mesmo por 
iniciativa de deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Entre as emendas, os guardas municipais, 
que fizeram lobby direto na Câmara nas últimas semanas, conseguiram emplacar emendas para que também 
se aposentem com critérios especiais, como policiais federais. A PEC prevê idade mínima de 55 anos 
para policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos de ambos os sexos se aposentarem. Há 
emendas para reduzir ainda mais isso. Polícia legislativa estadual também quer entrar nessa categoria de 55 
anos como idade mínima. Para trabalhadores da iniciativa privada e do setor público (fora das regras especiais), 
está previsto o critério etário de 65 anos, se homem, e 62 anos, se mulher. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 01/06/2019 
 

Após reunião, nesta sexta-feira (31), com a equipe econômica do governo, o relator da reforma da Previdência, 
Samuel Moreira (PSDB-SP), passou a admitir, a congressistas mais próximos, excluir as mudanças nas regras 
de aposentadoria dos servidores estaduais e municipais. Se a ideia prosperar, a reforma em tramitação no 
Congresso não terá efeito para estados e municípios. 
Neste sábado (1º), Moreira convocou a imprensa para dizer que esse assunto ainda está em estudo e que 
precisa consultar os líderes partidários. "Não há decisão sobre isso. Não há nenhuma definição sobre isso. Esse 
é um assunto polêmico e grave, muito grave", declarou. "O que vai manter ou não [estados e municípios na 
reforma] são os votos. E quem tem votos são os deputados", concluiu, ressaltando que está trabalhando com 
várias hipóteses. Moreira esteve, neste sábado, novamente reunido com a equipe do Ministério da Economia. 
Segundo interlocutores, uma possibilidade em estudo é prever que governadores e prefeitos possam aprovar 
leis ordinárias, que dependem de maioria simples, nos respectivos órgãos legislativos para aderir à reforma. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 02/06/2019 

A MP (medida provisória) da Liberdade Econômica restringe a possibilidade de que sócios de uma empresa que 
quebra arquem com dívidas de suas companhias, entre elas trabalhistas. A autorização para cobranças do tipo 
vinha em crescimento na Justiça. Dados do TST (Tribunal Superior do Trabalho) apontam aumento de 528% 
nas decisões favoráveis à adoção do expediente nos recursos que chegaram à corte. Entre 2015 e 2018, no 
mesmo tribunal houve um crescimento de mais de quatro vezes nesse número —naquele ano, apenas 81 
recursos foram totalmente aceitos. No ano passado, 509 desses pedidos foram julgados como totalmente 
procedentes. Em 2017, foram 281. De um lado, a medida editada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) em 30 de 
abril é vista como um estímulo ao empreendedorismo e uma ferramenta que diminui o ônus sobre o empresário 
que não deu certo e, muitas vezes, o impede de começar novamente. Por outro, delimita os casos nos quais 
funcionários não consigam receber verbas indenizatórias que tenham direito no fechamento da empresa. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 02/06/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 03/06/2019 

Desempregada há dois anos, Ana Alice Bispo, 40, vende quentinhas por R$ 6 em Salvador para sobreviver.  
Após ter trabalhado como auxiliar de cozinha e doméstica com carteira assinada, não consegue novo 
emprego. “Se não fossem essas quentinhas, não sei como seria para manter a minha família”, diz ela, que 
é mãe de dois filhos. O mais velho, de 27 anos, também está desempregado. E seu marido, Carlos Cardoso, 
55, vive realidade semelhante. A família ajuda a desenhar o retrato do PIB (Produto Interno Bruto) que não 
cresce no país. A economia brasileira, ao contrário, encolheu 0,2% no primeiro trimestre deste ano, 
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Os danos se espalham não só pelo consumo, mas pela indústria, pelo agronegócio e até pelos gastos de 
governos, cada vez mais engessados e sem condições de investir. Uma das faces da estagnação 
econômica é o avanço do desemprego e da informalidade, problemas que atingem mais fortemente a 
economia. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 02/06/2019 

O número de brasileiros que não trabalham ou trabalham menos do que gostariam bateu novo recorde em 
abril. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), já são 28,4 milhões de pessoas, o 
equivalente a 24,9% dos brasileiros em idade para trabalhar. É o maior número da série histórica da Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, iniciada em 2012. Na comparação com o 
trimestre encerrado em janeiro, houve crescimento de 3,9%, ou 1,06 milhão de pessoas. O coordenador de 
Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, destacou, porém, que o mercado de trabalho mostrou 
sinais de reação, com estabilidade na população ocupada e melhora, pela primeira vez em 16 trimestres, 
no número de brasileiros com carteira assinada. “É um primeiro sinal de recuperação do mercado. Se isso 
vai se firmar, não dá para garantir”, disse ele. “O ponto negativo, que ainda vai durar por um tempo, é esse 
volume de pessoas na subutilização”, ponderou. O índice de subutilização é composto por pessoas que 
estão procurando emprego, trabalhadores subocupados (que trabalham menos horas do que gostariam) 
e desalentados, aqueles que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego. Os contingentes de 
pessoas subocupadas e desalentadas também bateram recorde no trimestre encerrado em abril. No 
primeiro caso, foram 7 milhões de trabalhadores, 3,3% a mais do que no trimestre anterior. No segundo 
grupo, são 4,9 milhões, alta de 4,3%. Azeredo frisa que o desalento afeta principalmente mulheres, pretos 
e pardos, o que gera necessidade de formulação de políticas públicas. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/06/2019 

A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério da Economia recuperou, nos quatro primeiros 
meses de 2019, R$ 2,06 bilhões para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O resultado é 
35,81% superior ao alcançado no mesmo período de 2018, quando o valor recuperado foi de R$ 1,51 
bilhões. Os valores recolhidos entre janeiro e abril decorrem principalmente de ações de fiscalização 
realizadas pelos auditores-fiscais do Trabalho em empresas que deixaram de depositar os valores devidos 
nas contas vinculadas dos seus empregados. Em 2018 foram recuperados R$ 5,23 bilhões, valor 23,6% 
maior que o de 2017 (R$ 4,23 bilhões). O volume recolhido em 2016 alcançou R$ 3,1 bilhões, enquanto em 
2015 foram R$ 2,2 bilhões. As maiores recuperações registradas no primeiro quadrimestre de 2019 
ocorreram nos estados de São Paulo (R$ 323 milhões), Rio de Janeiro (R$ 178 milhões), Rio Grande do Sul 
(R$ 116 milhões) e Minas Gerais (R$ 115 milhões). 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 03/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


